
celkovou rekonstrukcí a od února budou k dispozici novým 
nájemníkům. Rada obce rozhodla ponechat tento objekt 
přednostně žadatelům o byt z řad seniorů.  Den otevřených 
dveří plánujeme na konec ledna a srdečně Vás zveme na 
prohlídku, termín zveřejníme na webu obce.

Obec nyní disponuje 10 byty pro potřebné a 2 služebními 
byty (v hasičárně a v KD). V dlouhodobém urbanistickém plánu 
je navrženo vybudování dalších obecních bytů v nevyužívané 
části nákupního střediska, ale o této možnosti teprve budeme 
jednat s vlastníkem – Jednotou COOP Hodonín. 

Činili jsme se také v oblasti ekologické a již podruhé pořídili 
z dotace OPŽP zdarma kompostéry pro Vás občany, obecní 
kontejnery na textil a 2 výkonné štěpkovače, které si můžete 
po domluvě zapůjčit na OÚ. Ze 100% dotace AOPK byly 
vysázeny 2 aleje - Na Mrázové 140 ovocných vysokokmenů 
starých odrůd a za Brodkem 80 břízek. I v letošním roce se naše 
obec připojí k poskytování příspěvku na realizaci výměny kotlů 
v rámci projektu Kotlíkových dotací ve 4. výzvě a informace 
o této šanci, jak získat příspěvek na nový kotel najdete na 
stránkách Moravskoslezského kraje. 

ZPRAVODAJ
Leden 2022

Dovolte, abychom Vám na prahu roku 2022 popřáli pevné 
zdraví, pohodu doma, v zaměstnání či ve škole, malou 
radost každý den a přes veškerá omezující opatření, která 
nám přináší současná situace, i optimistický pohled na 
svět kolem nás.  

Opět je za námi rok, ve kterém se nemohly vůbec či jen v 
omezeném rozsahu konat tradiční obecní akce, ale přesto 
se nám alespoň Den obce v plném rozsahu vydařil. Proto 
věříme, že se situace v letošním roce ještě více obrátí k 
lepšímu a společně oslavíme 90. výročí otevření Pamětní 
školy Františka Palackého a setkáme se s jubilanty letošními i 
s těmi z předchozích dvou let. Chystáme znovu Den obce a o 
dalších tradičních i netradičních sportovních, společenských a 
kulturních akcích Vás budeme včas informovat ve zpravodaji 
a na webu obce. V obecním kalendáři najdete termíny těch, 
které už jsou naplánovány. 

Když se krátce ohlédneme za loňským rokem v naší 
obci, myslím, že můžeme být spokojeni alespoň na poli 
investičním. Vloni jsme dokončili rekonstrukci bývalého 
zdravotního střediska, kde vzniklo 6 sociálních bytů a byly 
okamžitě obsazeny. Také v domě č.p. 213 prošly všechny byty 

Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, 
Mgr. Pavla Adamcová, starostka - Ing. JanKudělka, místostarosta



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 01/2022 strana 2

Usnesení z 64. schůze
rady obce konané dne 8.12.2021

na OÚ Hodslavice
OÚ

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) program jednání,
b) přidělení bytů v domě čp. 213 žadatelům splňujícím 

stanovená výběrová kritéria dle navrženého seznamu,
c) smlouvu o nájmu bytu v čp. 213 dle návrhu,
d) Domovní řád pro dům čp. 213 dle návrhu,
e) Veřejnoprávní smlouvu s Městem Nový Jičín na výkon 

přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků dle 
návrhu,

f ) Ceník hrobových míst pro rok 2022 dle návrhu,
g) finanční dar ve výši 20 000 Kč členům jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů Hodslavice za trvalou akceschopnost a 
pomoc při řešení havarijních stavů na majetku obce i občanů,

h) vyřazení majetku obce v užívání jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Hodslavice dle návrhu,

i) napojení novostavby rodinného domu na parc. č. 1323 v 
k.ú. Hodslavice na obecní vodovod a splaškovou kanalizaci dle 
podmínek stanovených provozovatelem sítí.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) došlé nabídky zadávacího řízení veřejné zakázky na 

„Projekční práce Stezka pro chodce a cyklisty Hodslavice 
– Mořkov, Nové Domky“, tyto posoudila, schvaluje jako 
nejvýhodnější nabídku firmy 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. 
Valašské Meziříčí a schvaluje smlouvu o dílo s uchazečem,

c) informace o finanční náročnosti s pořízením Územní 
studie veřejného prostranství a doporučuje zařadit náklady 
do rozpočtu na rok 2022,

d) žádost p. J. B., Nový Jičín o řešení přístupové cesty 
k pozemku parc. č. 375 v k. ú. Hodslavice a pověřuje 
místostarostu řešením žádosti,

Důvodem našeho optimismu jsou další získané dotace z 
OPŽP na investiční akci zateplení Společenského domu a 
jeho vybavení vzduchotechnikou, při které můžeme využít 
poskytnuté půjčky z kotlíkových dotací, zprostředkované obcí 
hodslavským žadatelům. Tato stavba by měla být zahájena 
během léta. Z dotace SZIF byl Společenský dům loni vybaven 
novým audio-video zařízením a dalším inventářem včetně 
badmintonového kurtu, který rozšíří možnosti využití sálu i 
pro sportování. 

Koncem roku jsme získali dotaci z MSK na pořízení projektové 
dokumentace Stezky pro chodce a cyklisty od Léchy až po 
Mořkov - Nové Domky. Máme podánu žádost o dotaci MMR 
ČR na rekonstrukci parkovacích ploch u OÚ, Obecního domu 
a hasičárny a na vybudování hřiště pro mládež „Meet Prostor“ 
za nákupním střediskem. Připravuje se žádost o dotaci na 
rekonstrukci veřejného osvětlení a poškozené podlahy 
tělocvičny v ZŠ – to je příprava na další investiční akce, které 
nás čekají.   

V loňském roce byl dokončen proces tvorby nového 
územního plánu, který je už nyní v platnosti. Zároveň byl vloni 
aktualizován Strategický rozvojový plán obce a v souladu s 
těmito dvěma strategickými dokumenty byla pořízena nová 
urbanistická studie obce - vše ve spolupráci s mnohými z Vás, 
děkujeme. Tyto dokumenty si můžete prohlédnout na webu 
obce. Následovat bude tvorba dle územního plánu povinné 
územní studie centra obce a poté projekt na jeho rekonstrukci. 
Jsou to kroky nutné pro realizaci změn v centru obce.

Zkrášlovat Plac a okolí jsme však již započali vloni a moc 
děkujeme všem, kteří se svými nápady a prací na změnách 
podíleli. Na návrh paní Lenky Šíchové a s podporou sponzorů 
náš veřejný prostor letos obohatí „Palackého vyhlídky“ a 
potěšit se už teď můžete historickými fotkami Hodslavic na 
„Galerijní ulici“ u katolického hřbitova, které Vám dle návodu 
může aplikace v telefonu kouzelně dobarvit do tónů obrazů 
Vincenta van Gogha. 

Letošní investice do veřejných sítí, budov a vybavenosti 
zároveň s rozpočtem na tento rok bude schvalovat 
zastupitelstvo na zasedání ve středu 16. února v 18:00 hod. v 
klubové místnosti na OÚ. Srdečně Vás na něj zveme. 

Budeme rádi, když nám sdělíte svá přání a nápady, co 
cítíte jako nejpotřebnější investici, akci či změnu v chodu 
obce (osobně, či prostřednictvím zastupitelů nebo mailem). 
Zastupitelé proto schválili na letošní rok participativní 
rozpočet, což je část rozpočtu obce, který se použije na 
realizaci projektu dle vašeho návrhu a následného hlasování.  
Bližší informace zveřejníme v dalších zpravodajích. Předem 
děkujeme za každý nápad, názor, aktivitu.

Těšíme se, že společně můžeme zlepšit nejen naše okolí a 
vybavenost obce, ale i naše životní prostředí a mezilidské 
vztahy. Děkujeme všem, kteří se vloni zapojili do veřejného 
dění, podali pomocnou ruku a byli oporou těm, co to 
potřebovali. 

Jsme hrdi na Vás, co pomáháte i na Vás, co povzbuzujete 
okolí, na Vás, co máte srdce i oči otevřené a na Vás, co se 
nebojíte říci nahlas svůj názor. Právě toto je zárukou zdravého 
a životaschopného společenství lidí, bez kterého je společnost 
odsouzena k bezcílnému přežívání… Věříme, že u nás v 
Hodslavicích, rodišti Otce národa, bez cíle nezůstaneme…

Proto se těšíme na setkávání s Vámi na tradičních kulturních 
a sportovních i spolkových akcích a děkujeme všem, kteří ve 
svém volném čase pomáhají, organizují, či finančně podporují 
společenský život v obci. Na závěr opět malé přání, abychom 
se častěji radovali, než se hněvali, raději sdíleli, než se stranili a 
pokusili se naslouchat, ne jen sdělovat. 

Úspěšný rok 2022 Vám přejí 
Pavla Adamcová, starostka  Jan Kudělka, místostarosta
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Usnesení ze 65. schůze
rady obce konané dne 30.12.2021

na OÚ Hodslavice
OÚ

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) program jednání,
b) rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy, 
c) podání žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a 

rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 dotační titul 
1a) na rekonstrukci a modernizaci podlahy tělocvičny v ZŠ a 
zpracování žádosti firmou D.P.R. Management s.r.o., Horní 
Tošanovice dle nabídky.

e) poškození podlahy tělocvičny základní školy v rozsahu 
znemožňující její provoz a poskytuje prostory Společenského 
domu na využití k výuce tělesné výchovy žáků ZŠ a k činnosti 
zájmových kroužků a spolků.

Badmintonový kurt

Usnadněte si platby poplatků
– POZOR ZMĚNA VÝŠE POPLATKU za

odpad a změna variabilního symbolu!!!

OÚ

OÚ

Vážení spoluobčané,
od ledna 2022 jsme instalovali do Společenského domu 

sportovní povrch umožňující hru ,,bembajzu“ viz přiložené 
foto. 

Kurt je možno využívat po předchozí domluvě na telefonním 
čísle  776 550 795 Martina Sváčková.

Vstup na kurt je povolen pouze ve světlé sportovní obuvi. 

Nemusíte osobně chodit a čekat ve frontě. Lístky na popelnice 
Vám doručíme osobně (lístky se budou roznášet průběžně, 
nejpozději před 1.4.2022). Občanům, od kterých platby 
budou připsány na účet obce po 1.4.2022, nebudou lístky 

na popelnice doručovány. Občané si je mohou vyzvednout 
na podatelně OÚ. Informace na podatelna@hodslavice.cz.

Splatnost poplatku na vývoz odpadu je do 31.3.2022.
Provoz pokladny (dodržujte pokladní hodiny!!!):
Pondělí 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Středa  8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Platba poplatku za odpad v letošním roce činí 680 Kč za 

osobu. Účet obce je 1765703319/0800, konstantní symbol 
558, variabilní symbol uvádějte 1345000xxx (za xxx doplníte 
své číslo popisné, máte-li číslo dvoumístné – před číslem 
uvedete nulu). 

Platbu poplatku si můžete rozdělit: do 31.3.2022 můžete 
poslat polovinu poplatku, tj. 340 Kč za osobu a do 30.9.2022 
druhou polovinu.

Pokud uplatňujete osvobození od poplatku (tj. za osoby 
zdržující se mimo území ČR déle než 9 měsíců, nebo osoby 
pobývající déle než 6 měsíců v zařízení sociální a zdravotnické 
péče – LDN, umístění dítěte do dětského domova aj., nebo 
snížení poplatku (tj. studenti bydlící mimo místo trvalého 
pobytu o 100 Kč na osobu a rodiny s více než 2 nezaopatřenými 
dětmi o 100 Kč na osobu, musíte nejpozději do konce března 
doručit na podatelnu OÚ žádost o snížení platby nebo žádost 
o osvobození od platby. 

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM uplatňujícím osvobození od 
poplatku z důvodu pobytu mimo území České republiky 
déle než 9 měsíců, že k žádosti o osvobození musí doložit 
např. pracovní vízum, nájemní smlouvu, pracovní smlouvu, 
potvrzení ze zdravotní pojišťovny nebo kopií průkazu 
zdravotního pojištění. 

Tyto formuláře si můžete vyzvednout na podatelně OÚ 
nebo stáhnout na www.hodslavice.cz  v záložce Obecní úřad 
– platby poplatků. Žádostem doručeným po 31.3.2022 nelze 
přihlížet. 

Platbu poplatku ze psů ve výši 200 Kč za psa (250 Kč 
za každého dalšího psa) také můžete zaslat na účet obce 
1765703319/0800, konst. symbol 558, variabilní symbol 
1341000xxx (za xxx doplňte číslo popisné) do 31.3.2022.

Prosíme držitele psů o nahlášení čísla čipu na podatelna@
hodslavice.cz.

Pokud potřebujete informaci k platbě nebo upřesnit 
platbu, zavolejte 556 750 237 nebo pište na mail 
ekonom@hodslavice.cz.

Dočasná změna hodin pro veřejnost
provozovny POŠTA PARTNER Hodslavice

OÚ

Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně 
nutnou dobu od 12.1.2022 do 5.3.2022 z provozních důvodů.
Upravená otevírací doba:
Pondělí  08:00 - 12:00
Úterý  13:00 - 17:00 
Středa  08:00 - 12:00
Čtvrtek  08:00 - 12:00
Pátek  08:00 - 12:00

Návštěva herny Vrtule ve Valašském Meziříčí
Mgr. Bc. Helena Tisovská, Bc. Petra Pavlíková
V pátek 3. 12. 2021 jsme se školní družinou navštívili Vrtuli - 

svět her a poznání ve Valašském Meziříčí. Vrtule je místo pro 

Zprávičky ze ZŠ
Mgr. Petra Janíková
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Je tady poslední měsíc v roce a všichni se těšíme na Vánoce. 
Děti psaly dopis pro Ježíška, který odnesly do poštovní 
schránky, která po té putuje přímo k Ježíškovi. Také u nás 
bylo divadlo „Myška Klárka a Veverka Terka“ s Mikulášskou 
pohádkou a nadílkou, kterou nám pro děti nachystaly maminky 
z Klubu rodičů. Vánoční čas se snažíme s dětmi prožívat se 
všemi rituály a zvyky. V každé třídě mají děti adventní kalendář 
s příběhem a s malou dobrotou. 

Každý rok děti ve školce pečou cukroví, vyválí si sami těsto i 
vykrajují. Předškoláci namažou linecké a slepí, potom máme 
všichni ulepenou pusu od ucha k uchu.

V pondělí 20. prosince k nám přišel Ježíšek a donesl nám 
spoustu dárků do každé třídy. S dětmi jsme si zazpívali koledy 
a pustili jsme se do rozbalování nadílky.

Děkujeme všem rodičům a sponzorům za příspěvky i věcné 
dary!

I když se píše již rok 2022, ráda bych se s vámi podělila o 
událost, která proběhla v září loňského roku, kdy Česká obec 
sokolská spolu s Olympijským výborem oceňuje své cvičitele 
za celoroční práci. Nebylo tomu jinak ani v loňském roce, 
přestože covidová pandemie nebyla příznivě nakloněna 
společným cvičebním hodinám.

Tentokrát se této pocty zaslouženě dostalo i dlouholeté 
cvičitelce naší sokolské jednoty Růženě Holeňové, která 
toto ocenění získala nejen za uvedený rok, ale především za 
dlouholetou, obětavou a nezištnou práci cvičitele.

Vždyť vy, kdo ji znáte, víte - že nechyběla při nácviku všech 
sokolských sletů. A protože byla vždy pečlivá a svědomitá, 
uměla si získat respekt, vedla mnohdy i nácvik v celé župě jako 
župní vedoucí. Proto se také hodslavské ženy prezentovaly na 
všech veřejných vystoupeních jako nejlépe secvičený celek.

Hodiny a hodiny se pravidelně věnuje ve cvičení nejen 
nám ženám, ale svého času i dorostenkám. Ve zdravotním 
cvičení, na které se zaměřila, nám vtlouká do hlavy důležitost 
správného držení těla, ochotně radí, jak si cvičením pomoci od 
různých problémů a neduhů. A věřím, že mnohé z nás si často 
na její rady vzpomenou a jsme ji za ně vděčné.

Mnoho času věnuje dodnes dalšímu sebevzdělání, zúčastňuje 
se nejrůznějších školení a seminářů, aby svou práci cvičitele 
mohla vykonávat co nejlépe.

Kromě této dlouholeté práce cvičitele také vykonává funkci 
náčelnice naší tělocvičné jednoty, kde aktivně pracuje po 
celou dobu od znovuobnovení Sokola.

Toto je jen velmi stručně popsáno co všechno pro Sokol v 
Hodslavicích Růženka udělala a dělá doposud. Málokdo si 
dovede představit kolik času a energie musela do své práce 
dát, ale dělá to ráda a my jí k získanému ocenění všichni ze 
srdce gratulujeme a děkujeme za skvělou a obětavou práci.

Růženko DÍKY !

Prosinec v Mateřské škole

Poděkování

Aneta Vrbicová

Věra Mičková, starostka T. J. Sokol Hodslavice

zvídavé děti. Děti se pobavily u desítek společenských her a  
vyzkoušely si  své dovednosti u záludných hlavolamů. Vyhrály 
si s  interaktivní expozici „Kdo neviděl, neuvěří“, obří „Krtkovo 
bludiště“ a  výstavou „Evropou křížem krážem“, která formou 
několika samostatných her představuje Evropu.

Celé naše odpoledne si děti velice užily a již nyní se těšíme na 
další návštěvu.
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Kód odpadu Název Základní cena Kč/t Rekultivační rezerva DPH Zákonný poplatek za 
uložení Kč/t

100101 Škvára 450,00 75,00 21%  - 
150106 Směsné obaly 1400,00 75,00 21% 900,00
170101 Beton (do velikosti 30 cm) 300,00 75,00 21%  - 
170101 Beton (větší než 30 cm) 850,00 75,00 21%  - 
170102 Cihly 300,00 75,00 21%  - 
170103 Tašky a keramické výrobky 300,00 75,00 21%  - 
170107 Směsi nebo oddělené frakce 450,00 75,00 21%  - 
170504 Zemina 300,00 75,00 21%  - 
170504 Zemina a kamení 300,00 75,00 21%  - 
170604 Izolační materiály (skelná vata apod.) 1125,00 75,00 21% 500,00
170604 Izolační materiály (tvrdá pěna apod.) 1125,00 75,00 21% 900,00
170904 Směsné stavební a demoliční odpady 800,00 75,00 21%  - 
190801 Shrabky z česlí 825,00 75,00 21% 900,00
190802 Odpady z lapáků písku 1065,00 75,00 21% 500,00
200139 Plasty 1300,00 145,00 21% 900,00
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad 500,00 145,00 21% 900,00
200301 Směsný komunální odpad 550,00 145,00 21% 900,00
200303 Uliční smetky 500,00 145,00 21% 900,00
200306 Odpad z čištění kanalizace 925,00 145,00 21% 900,00
200307 Objemný odpad 900,00 145,00 21% 900,00

Kontakt: Poznámka:
Radmila Petrášová, operátorka váhy A. Stanovení ceny za uložení 1t odpadu na skládce
Tel.: 556 759 385 1. K základní ceně je účtováno DPH dle Zákona č. 235/2004 Sb.
Email: sekretariat@asompo.cz 2. K ceně s DPH dle bodu 1. je účtován poplatek za uložení dle Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

3. V případě poplatku u vybraných technologických odpadů je osvobozeno 25 % celkové hmotnosti 
ASOMPO, a.s. odpadů uložených na skládku v poplatkovém období, nad tento limit je  poplatek účtován dle zákonné sazby
Životice u Nového Jičína 194 B. Ukládání odpadu
742 72 Životice u Nového Jičína Na skládce je možno ukládat i jiné odpady kategorie O (ostatní) neuvedené v ceníku.

ZÁKLADNÍ CENÍK VYBRANÝCH ODPADŮ
PLATNOST OD 1. 1. 2022

Pár slov k silvestrovskému běhu 2021
Tomáš Kohout

XXI. ročník „Silvestrovského běhu hocłavskými uličkámi“ 
se uskutečnil, jako v loňském roce, s velmi omezenými 
možnostmi. Tudíž opět bez měření časů závodníků a 
celkového vyhodnocení. Nicméně ani tyto okolnosti neubraly 
na atraktivitě celé akce. Celkově se zúčastnila běhu necelá 
stovka závodníků, z toho úctyhodný počet 46 dětí! V kategorii 
nejmladší účastník „zvítězil“ David Minář, avšak jen velmi 
těsně, tato kategorie byla letos obsazena v hojném počtu. O 
kulturní vložku závodu se již tradičně postarali skalní závodníci 
a zakladatelé běhu samotného. Nezbývá, než poděkovat všem 
účastníkům a věřit, že ten další ročník již bude v plné kráse a se 
všemi náležitostmi. 

Bylo to na podzim roku 
1966, kdy několik děvčat 
chodilo hrát volejbal do 
tělocvičny a při tom si řekly, 
co kdybychom to zkusily 

závodně? Nebylo to vůbec jednoduché. Zlí jazykové říkali, že 
je to jen určitá sportovní horečka, že už se začínalo několikrát a 
vždy to skončilo neslavně. Ale i přes tyto potíže se družstvo žen 
přihlásilo do okresního přeboru. Velkou zásluhu na tom měl 
Josef Baar, aktivní volejbalista Kotouče Štramberk, který se do 
Hodslavic přiženil a stal se trenérem nově založeného družstva 
žen. Po dohodě s hasičským sborem se zpevnilo hřiště za dolní 
požární zbrojnicí, kde se pak hrály mistrovské zápasy.První 
ročník soutěže se hrál ještě na písčitém povrchu a družstvo 
skončilo na 3. místě ve složení: Hušková Anna, Baarová Anna, 
Hromádková Dana, Čípová Dana Kojetínská Vlasta, Kudělková 
Marta, Palacká Zdeňka a Stanečková Vilma z Nového Jičína. V 
dalším ročníku se povrch hřiště změnil na antukový, družstvo 
soutěž vyhrálo a postoupilo do oblastního přeboru II. třídy. 
Postupem se zvýšila kvalita soutěže a tím i výkonnost našeho 
družstva žen. Družstvo skončilo na 2. místě, což zaručovalo 
účast na kvalifikaci o postup do vyšší soutěže. V této kvalifikaci, 
která se odehrála v Novém Bohumíně, obsadila děvčata 2. 
místo a vybojovala si příslušnost v krajském přeboru I. třídy. 
Do této soutěže nastupovalo družstvo s několika novými 
tvářemi. Byly to především odchovankyně z řad dorostenek: 
Pavla Sváčková, Jarka Kramolišová, Dáša Kramolišová a Svaťka 
Dokladalová , dále Jana Frňková z Nového Jičína a Vlasta 
Honková z Opavy. Ani v této soutěži se družstvo žen nezaleklo 
velkých soupeřů a v premiéře skončilo ze 14 účastníků na 8. 
místě.

V roce 1968 bylo založeno a zahájilo soutěž také družstvo 
mužů. Trenérem družstva se stal Josef Baar a k družstvu žen 
přešel od družstva dorostenek Miroslav Vyhlídal. Také muži 

Historie volejbalu v Hodslavicích
Miroslav Vyhlídal, předseda volejbalového oddílu
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Kramolišová a Pavla Sváčková ze Sokola Hodslavice.
Od roku 1976 se družstvo žen zúčastnilo všech 10ti 

uskutečněných ročníků mezinárodní družební soutěže 
Ostrava – Katovice, kde reprezentovalo Severomoravský kraj. 
Volejbalový oddíl TJ Hodslavice uspořádal 26. dubna 1974 
první ročník turnaje „O putovní pohár MNV Hodslavice“ v 
kategorii žen - účast 7 družstev, vítězem družstvo Zbrojovky 
Vsetín. Následující 2. a 3. ročník turnaje v Hodslavicích 
vyhrává družstvo juniorek ČSSR pod vedením Vildy Košťála. 
Po rozhodnutí Komise masového rozvoje volejbalu ČVS, 
že jubilejní Národní finále soutěže vesnických družstev se 
uskuteční 4. - 5. září 1976 v Hodslavicích, byl rok 1976 rokem 
maximálního úsilí v přípravě akce. Jakmile dovolilo počasí, 
začalo se s výstavbou čtvrtého kurtu na stadionu házené. Po 
dohodě s ředitelem Základní školy Vladimírem Fátorem, který 
se rovněž zapojil do příprav sportovních akcí oddílu, se dohodlo, 
že rekonstrukcí hřiště za školou vzniknou další 4 volejbalové 
kurty. Tato akce byla zadána Okresnímu stavebnímu podniku 
v Novém Jičíně. Při výstavbě hřišť, jejich oplocení a zhotovení 8 
napínacích souprav včetně sedaček pro rozhodčí odpracovali 
členové oddílu 1.150 brigádnických hodin. Mezi nejaktivnější 
patřili Vladimír Merenda, Miroslav Vyhlídal, Ladislav Kramoliš, 
Jiří Zbořil, Jaroslav Býma a další. Také družstvo žen věnovalo 
mnoho času výstavbě, i když po celý rok hrálo mistrovskou 
soutěž. Od 4. ročníku je pořádán turnaj také pro kategorii 
mužů. Po vzniku Antukové ligy se turnaj mužů Hodslavic stal 
spolu s Asociací malých sportů jedním z pořadatelů tohoto 
speciálního Mistrovství ČR na antuce s rekordní účastí v roce 
1999 – startovalo 94 družstev mužů a žen. Protože počet 
družstev neustále narůstal, postavily se další 3 kurty v prostoru 
u vodní nádrže Kacabaja.

Pořadatelé volejbalových turnajů pamatují i na ty nejmladší. 
Nejdříve to byl turnaj žáků a žaček pro Základní školy – 
„Memoriál Břetislava Poštolky“, který měl 10. ročníků. Od roku 
1993 to byl celostátní volejbalový turnaj žáků a žaček ZŠ „O 
Palackého knihu moudrosti“ s největší účastí 27 družstev. Od 
roku 2009 se koná „Memoriál Josefa Matějů“ - volejbalový 
turnaj pro kategorii žáků a žaček pod záštitou Českého 
volejbalového svazu a ve spolupráci s Krajským volejbalovým 
svazem. Všechny mládežnické turnaje jsou pořádány ve 
spolupráci s vedením ZŠ Hodslavice a celým učitelským 
sborem, za což jim patří velké poděkování.

Vraťme se ještě k družstvu žen. Největšího úspěchu dosáhlo 
v roce 1981, kdy postoupilo do II. NL. Kádr družstva tvořily: 
Dana Vyhlídalová, Jarmila Kudělková Jana Čípová, Ludmila 
Kramolišová, Gabriela Suchánková, Ivana Kladivová, Květa 
Čípová, Alena Smutková, Irena Smutková, Vlaďka Jurajdová, 
Jarmila Kudělková ml. Jarmila Řeháková a Růžena Konvičná, 
trenérem družstva byl Miroslav Vyhlídal. Družstvo pokračovalo 
v dobrých výkonech i v dalším ročníku II. NL., kterou v roce 
1982 dokonce vyhrálo a postoupilo do kvalifikace o I. NL, 
která se hrála 16. - 17. 10. 1982 v Lounech a 22. - 23. 10. 1982 
v Pardubicích. Vítězství v kvalifikačním turnaji získalo družstvo 
Slávie Hradec Králové před Rudolfovou Hutí Dubí a družstvem 
Hodslavic, kterému scházel k postupu jediný set. Čtvrtá 
skončila Univerzita Brno. Družstvo žen hrálo II. NL až do roku 
1998. Další ročník se začal hrát v hale, hodslavské volejbalistky 
tyto podmínky neměly a proto nemohly pokračovat v soutěži. 
Družstvo žen pak startovalo dále v okresním přeboru a okresní 
soutěži bez nároku na postup do vyšší soutěže. Na společenské 
stránce je třeba říci o dlouhodobém přátelství a kamarádství s 
TJ Sokol Dřevěnice a TJ Sokol Čestice.

O významu turnajů v „ Moravské Dřevěnici“ (jak bývají 
Hodslavice nazývány) svědčí účast významných představitelů 
sportovního a společenského života. Přítomni byli předsedové 
Českého volejbalového svazu Vladimír Vyoral, František 

začínali v nejnižší okresní soutěži, a protože v ní startovaly 
pouze 4 týmy, hrála se čtyřkolově. Družstvo mužů se stalo 
vítězem této soutěže bez jediné porážky a postoupilo do 
okresního přeboru, kde si opět vedlo velice dobře. Vítězstvím 
v této soutěži si zajistilo postup do krajského přeboru II. třídy, 
kde se umístilo na pěkném 4. místě. Poté se však rozpadlo 
a důvodů bylo hned několik. Trenér družstva Josef Baar se 
odstěhoval do Kopřivnice a hráči, kteří dojížděli ze Štramberku, 
přišli o „dopravce“, neboť - jak sami připustili - Josef jim dělal 
taxikáře. Dále tu byli kvalitní hráči, po kterých šilhaly okolní 
oddíly, hrající v té době I. a II. národní ligu. Počáteční úspěchy 
družstva mužů nebyly dotaženy do vysněných cílů a projevila 
se skutečnost, že v záloze nebylo mládežnické družstvo. 
Tehdejší kádr družstva mužů ve všech uvedených soutěžích 
tvořili: Josef Baar, Josef Kundl, Josef Zajac, Ladislav Kramoliš, 
Miroslav Kramoliš, Jaroslav Býma, Bohumil Kramoliš, Miroslav 
Bartoň, Pavel Hromádka, Ing. Jaromír Turek, Miroslav Vyhlídal, 
Leoš Nakielný, Ing. Jan Šmajstrla, Mgr. Jiří Palacký, Josef Kavka, 
Milan Pernický, Ing. Jiří Zbořil, Ing. Lubomír Toman, Mgr. Petr 
Mokroš, Petr Číp, Miroslav Zetek, Václav Kroutil, Ing. František 
Pavelka, František Mička, Miroslav Rýdel, Radek Vyškovský.

Taktéž hráčský kádr žen se v dalším soutěžním ročníku 
pozměnil. Do družstva během roku přišly: z dorostenek 
Květa Rýdlová, Ivana Mikulenková z Valašského Meziříčí, Věra 
Pobočková z Oder, Zdeňka Hruškovská z Kopřivnice, Eva 
Štveráková z Valašského Meziříčí a Jana Skřičková z Nového 
Jičína. 

V roce 1971 družstvo žen poprvé startuje v celorepublikové 
soutěži vesnických družstev. Po vítězstvích v okresním a 
krajském kole se zúčastňuje celostátního finále této soutěže, 
které se konalo ve známé volejbalové Mecce - Dřevěnici. 
A tak jsme měli poprvé možnost nahlédnout do slavné 
volejbalové vesničky s 250 obyvateli. O první vítězství v této 
soutěži se zasloužily hráčky: Dana Vyhlídalová, Dana Čípová, 
Dáša Kramolišová, Pavla Sváčková, Jarka Kramolišová, Ivana 
Mikulenková, Květa Rýdlová a Alena Křižanová. Trenérem 
družstva byl Miroslav Vyhlídal a nejlepší hráčkou finále byla 
vyhlášena Dana Vyhlídalová. Odměna za vítězství byla veliká 
- křišťálový pohár, medaile, diplom a hlavně 10tidenní zájezd 
do Bulharska v roce 1972.

Družstvo žen nadále úspěšně hraje krajský přebor I. 
třídy, stejně tak v roce1972. Úspěch v roce 1972 mají také 
dorostenky, které postupují do krajského přeboru II. třídy. 
Největší události roku je však pro děvčata zájezd do Bulharska. 
Družstvo odjíždí 3. září autobusem do Brna a pak dále vlakem 
do Bulharska. V Brně se k nám přidali Eva Stýblová, členka 
ÚV ČSTV a Jiří Štál, předseda Komise masového rozvoje na 
vesnici ČVS. První zastávka byla v Ruse, kde na nás čekali naši 
hostitelé, se kterými jsme odjeli do vesničky Zaved (3 000 
obyvatel) v okrese Razgrad. V této vesnici děvčata sehrála dva 
zápasy, oba úspěšně 3 : 0. Nebyla to nejpříjemnější odměna 
našim pozorným hostitelům. Naši přátelé nám připravili 
velmi bohatý program. Dělali jsme zájezdy po okolí, ale také 
jsme strávili 3 dny u moře. Navštívili jsme Varnu, Zlaté Písky 
a viděli moderní architekturu města Albena. Družstvo žen se 
celostátní soutěže vesnických družstev zúčastňovalo i nadále, 
ale po osminásobném vítězství v této soutěži nemohlo dále 
pokračovat. Důvodem se stal postup do II. národní ligy ve 
svazové soutěži, a to start v soutěži vesnic nepřipouštěl (nyní 
to už neplatí). Ale i tak se řadí družstvo žen TJ Hodslavice mezi 
nejúspěšnější družstva v 50tileté historii této soutěže. Prvních 
7 ročníků se konalo v Dřevěnici, 8. ročník v Praze, 9. ročník v 
Brně, a od roku 1976 do roku 1989 se v pořadatelství střídaly 
Hodslavice a Čestice (okres Rychnov n. K.). Od roku 1990 
se koná Národní finále v Česticích až doposud. Nejlepšími 
hráčkami Národního finále byly vyhlášeny také Ludmila 
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HORAL MOŘKOV a.s.
HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU TRAKTORISTU - OPRAVÁŘE A CHOVATELE 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Druh práce a její charakteristika:traktorista, opravář a chovatel hospodářských zvířat

Doba a rozsah výkonu práce:plný pracovní úvazek, jednosměnný provoz

Platové ohodnocení: 30 000 Kč

Nabízíme: 1 týden dovolené navíc a další zaměstnanecké benefity
Předpokládaný nástup: ihned

Požadované předpoklady pro výkon práce:
- Řidičský průkaz skupiny B a T podmínkou

- Praxe v zemědělství výhodou 

Další předpoklady a požadavky:
dobrý zdravotní stav, bez pracovního omezení, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, iniciativa. Přihlášku obsahující tyto 
náležitosti: jméno a příjmení uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontakt na uchazeče, životopis s údaji 
o nejvyšším dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, je možno doručit 

prostřednictvím e-mailu: horal.morkov@centrum.cz  nebo zaslat poštou na adresu: HORAL MOŘKOV a.s., Životice u 
Nového Jičína 103, 742 72  Mořkov. Další informace podá osobně nebo telefonicky předseda představenstva společnosti 

MVDr. Lubomír Kocian (tel.: 602523308).
Uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Pěnkava, Anton Šveda, Ing. Pavel Kučera, Ing. Antonín 
Lébl, PaedDr. Zdeněk Haník, poslanci parlamentu ČR Ing. 
Josef Jalůvka, Ing. Pavel Hrnčíř, senátoři parlamentu ČR 
Mgr. František Konečný, Ing. Fratišek Kopecký, hejtman a 
europoslanec Ing. Evžen Tošenovský, předseda ONV Milan 
Tomančák, přednosta Okresního úřadu Ing. Josef Svoboda a 

další. Poděkování patří vedení obce Hodslavice za podporu 
po celá léta konání turnajů, Okresnímu, Krajskému a Českému 
volejbalovému svazu, místní základní škole.Význam této 
sportovně-společenské akce potvrzuje účast České televize 
od 3. ročníku a další mediální propagace.

pokračování příště ...
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci lednu oslaví své životní jubileum 50²55²60²65²70²75²85²90²91
tito naši spoluobčané :

Ze života obce

² Sylva Chovancová ² Milena Valová
² Alena Matějovičová, Petr Mikuda, Vlastimil Lipinský, 

Oto Palacký ² Anna Macíčková, Hana Křenková
² Pavel Kudělka, Pavla Janigová, Zdeněk Holomý,
Šárka Kunetková ² Zdeněk Palacký, Josef Kunetek

² Anna Kusková, Anna Hromádková ² Miluše Vaňková 
² Ludmila Palacká

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci prosinci se narodil Vojtěch Zelenka.

Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu 
mnoho štěstí v nastávajícím životě.

² ² ² ² ²

V měsíci prosinci jsme se rozloučili 
s panem Janem Kociánem a s paní Jiřinou Krutilkovou. 

² ² ² ² ²

Silvestrovský běh


